
 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” 

Valdes sēdes protokols Nr.1-16/12-2021 

 

2021. gada 24. augustā, plkst. 10:00 

Rīgā, Andrejostas iela 17, LVF Birojs.  

Piedalās Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” (LVF) valdes locekļi:  

Kaspars TIMERMANIS, Kristaps ČERŅAVSKIS, Armands NAMIĶIS, Jānis VALERTS, Jānis 

STUKULS, Aleksandra MISIROVA 

Nepiedalās: Linda MEŽGAILE 

Pieaicinātie: Jēkabs TREIJS-GIGULIS, Liene BRĪKŠE, Elza BREIDAKA  

Sēdi vada: Kaspars TIMERMANIS 

Protokolē: Elza BREIDAKA 

Sēdi atklāj un vada Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” (turpmāk LVF) Ģenerālsekretāra 

p.i. – Kaspars Timermanis 

LVF Valdes sēdē piedalās 6 Valdes locekļi, kuriem ir balss tiesības. Atbilstoši LVF Statūtiem 

Valde ir lemttiesīga. 

 

1.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr.1-16/12-2021 Darba kārtība. 

(K. Timermanis) 

1.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes Darba kārtību. 

2.punkts 

LVF Valdes sēdes Nr. 1-16/11-2021 protokola apstiprināšana. 

(K. Timermanis) 

2.1. Apstiprināt LVF Valdes sēdes protokolu Nr.1-16/11-2021.  

3.punkts 

Par Aleksandra Soloveja rīcību U16 Jaunatnes sacensību laikā 
 

(K. Timermanis) 
  
3.1. K. Timermanis infomē Valdes locekļus par incidentu U16 Jaunatnes sacensību laikā, kad 
A. Soloveja rīcība kā trenerim bijusi neētiska – Solovejs skaļā un agresīvā veidā izrādīja 
neapmierinātību ar gados jauna tiesneša darbību. K. Timermanis rosina Valdei lemt par 
sankciju piešķiršanu A. Solovejam;  



 
3.2. LVF Valdes locekļi diskutē par A. Soloveja rīcību. A. Namiķis norāda, ka LVF bija jārīkojas 
nekavējoties– tikko kā incidents bija noticis; 
 
3.3. Valde tiek informēta par īpaši sasauktu Tehniskās komisijas sēdi, kurā bija pieaicināts arī 
A. Solovejs. Tās laikā komisijas locekļi sprieduši, ka A. Solovejam nevajadzētu atļaut vadīt savu 
komandu šajā nedēļā paredzētajās LJČ finālsacensībās;  
 
3.4. A. Misirova kritizē A. Soloveja uzvedību, norādot, ka ar tādu trenera ētiku un 
pedagoģiskajiem paņēmieniem nevar strādāt ar bērniem. Tāda uzvedība ietekmē  bērnus – 
gan viņa audzēkņus, gan gados jaunos tiesnešus. Viņasprāt, neļaut A. Solovejam vadīt savu 
komandu LJČ finālsacensībās ir mazākais iespējamais sods; 
 
3.5. LVF jurists J. Treijs-Gigulis norāda, ka brīdinājums jāizsaka arī LVF juridiskajiem biedriem 
“Beach Box”, kuru pārstāvis ir A. Solovejs. Tiek uzsvērts, ka biedra pārstāvja rīcība neatbilst 
LVF Statūtos noteiktajam mērķim, kas paredz attīstīt volejbolu kā visām paaudzēm piemērotu 
sporta veidu, kas balstīts uz ģimenes vērtībām; 
 
3.6. A. Namiķis rosina A. Solovejam izteikt brīdinājumu, bet atļaut vadīt komandu LJČ, kā 
argumentu minot, ka bērni nevar palikt bez trenera. Tam piekrīt arī J. Valerts; 
 
3.7. K. Timermanis uzsver, ka no federācijas puses ir jābūt būtiskām sankcijām, tādējādi 
parādot arī pārējiem treneriem, ka volejbolā netiek atbalstīta neētiska uzvedība. Tam piekrīt arī 
K. Čerņavskis, izsakoties, ka ar pieņemto lēmumu tiks nodots signāls visai volejbola 
sabiedrībai; 
 
3.8. Balsojot četriem Valdes locekļiem “Par” (K. Timermanis, A. Misirova, J. Stukuls, K. 
Čerņavskis), bet diviem “Pret” (A. Namiķis, J. Valerts, kuri balsoja “Par” brīdinājuma izteikšanu, 
atļaujot piedalīties un vadīt komandu LJČ), tika pieņemts sekojošs lēmums: Aizliegt 
Aleksandram Solovejam piedalīties 2021.gada Latvijas Jaunatnes čempionāta pludmales 
volejbolā finālsacensībās kā trenerim, it īpaši komunicēt ar sacensību dalībniekiem un 
tiesnešiem savu audzēkņu (BeachBox) spēļu laikā, t.sk. dot jebkādus norādījumus un veikt 
citas trenera funkcijas; 
 
3.9. Balsojot visiem Valdes locekļiem “Par”, izteikt brīdinājumus A. Solovejam un “Beach Box” 
par smagāku sankciju piemērošanu atkārtotu pārkāpumu gadījumā. 

 
4. punkts 

 
Par Aleksandra Soloveja neētisko rīcību “ERGO OPEN 2021” Liepājā 

 
(K. Timermanis) 

 
 
4.1. LVF Valde spriež par A. Soloveja pārkāpumiem ERGO OPEN 2021 turnīra laikā Liepājā, 
kad A. Solovejs saņēma sarkano kartīti un tika diskvalificēts no turpmākas dalības spēlē par 
nesportisku rīcību. Spēle tika translēta tiešraidē televīzijas kanālā un tā tika pārtraukta krietni 
samazinot pludmales volejbola raidlaiku televīzijā. Turklāt, sportists pēcspēles intervijā medijos 
publiski pauda nepamatotu kritiku LVF virzienā, izmantojot nepieņemamu izteiksmes formu, 
izsakot nepamatotas pretenzijas par sacensībām norīkoto tiesnešu darbu un sacensību 
organizācijas kvalitāti; 
 
4.2. K. Timermanis aicina Valdes locekļus ņemt vērā, ka šī nav pirmā reize, kad A. Solovejs 
grauj LVF tēlu. Kas tāds nav pieļaujams LVF rīkotajās sacensībās, rosina lemt par A. Soloveja 
diskvalifikāciju. Valde tiek informēta arī par A. Soloveja pausto viedokli, ka tiesnesis S. Kurtišs 
izprovocēja A. Soloveju uz nesportisku rīcību;  
 
4.3. Valdes locekļi izsakās, ka neatkarīgi no tā, vai tiesnesis pieņēma pareizu vai nepareizu 
lēmumu spēles epizodē, nav pieļaujams, ka sportists reaģē tik agresīvā un nesportiskā veidā. 
Diskutē par sankciju piešķiršanu; 



 
4.4. Balsojot visiem Valdes locekļiem “Par”, piemērot Aleksandram Solovejam diskvalifikāciju 
no jebkādām LVF organizētām un LVF saskaņotām sacensībām, t.sk. uz sacensībām, uz 
kurām LVF ir jāpiesaka sportistu dalība tajās, uz 10 mēnešiem kopš šī lēmuma pieņemšanas 
dienas un naudas sodu EUR 300 apmērā; 
 
4.5. Balsojot visiem Valdes locekļiem “Par”, pamatojoties uz sacensību nolikumu, piemērot 
Aleksandram Solovejam naudas sodu EUR 150 apmērā par piešķirto sarkano kartīti; 
 
4.6. Balsojot visiem Valdes locekļiem “Par”, uzdot Tiesnešu komisijai izvērtēt atsevišķu 
tiesnešu darbību  “ERGO Open 2021” finālturnīrā. 
 

 
5. punkts 

 
Par ārpakalpojuma līguma slēgšanu ar EVL 

 
(K. Timermanis, J. Stukuls, L. Brīkše) 

 
5.1. Valdes locekļi diskutē par līguma nosacījumiem ar EVL saistībā ar klasiskā volejbola 
sacensību rīkošanu 2021./2022. gada sezonā. Tiek diskutēts par tiesnešu koordinēšanu un 
tiesnešu apmaksas lietām, kas paliek LVF pienākumos, kādas atbildības un pienākumi ir 
jāuzņemas EVL, par finansējuma jautājumiem, dalības maksām, par komunikāciju ar medijiem, 
satura veidošanu, par Covid-19 ierobežojumiem (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un lai 
pēc iespējas veiksmīgāk tiktu nodrošināta droša vide, LVF Valde atbalsta lēmumu atļaut spēlēt 
tikai tiem volejbolistiem, kuri var uzrādīt sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu); 
 
5.2. Balsojot visiem Valdes locekļiem “Par”, apstiprināt lēmumu par līguma slēgšanu ar 
Entuziastu volejbola līgu (EVL) par visu klasiskā volejbola sacensību organizēšanu nodošanu 
ārpakalpojumā. Uzdot LVF ģenerālsekretāra p.i. K. Timermanim saskaņot līguma gala versiju.  
 

 

Sēdi vadīja                    Kaspars Timermanis 

Protokolēja        Elza Breidaka  


